CIRCULAR TÉCNICA No 25
PBP/0 (Arquivar nesta pasta)
INFORMAÇÕES GERAIS
RELATÓRIO ANUAL DA BIBLIOTECA DO IPEF: 1976
A Biblioteca do IPEF durante o ano de 1976 realizou muitos trabalhos específicos,
além do atendimento aos numerosos leitores constituídos por alunos de graduação, alunos e
pós-graduação, técnicos integrantes das empresas filiadas ao IPEF, professores da ESALQ
e outros pesquisadores.
São eles:
1. PROCESSOS TÉCNICOS
Os LIVROS quando chegam à biblioteca recebem o seguinte tratamento:
- carimbagem
- colagem de papeleta de empréstimo
- tombamento ou registro
- classificação de assunto e de autor
- catalogação (as fichas que compõem o arquivo para consulta de leitores, sendo que
são feitas no mínimo 4 fichas para cada livro)
- etiquetagem
- fichas de empréstimo
- arquivamento das fichas
- colocação do documento na estante
Os FOLHETOS e SEPARATAS e RECORTES DE JORNAIS são colocados em
arquivadores e feitas fichas de autor e assuntos para cada documento em particular.
Os PERIÓDICOS são anotados no fichário Kardex e a seguir são feitas as fichas de
assuntos e autor de cada artigo separadamente.
Estes elementos compõem a publicação IPEF Biblioteca

O quadro 1 mostra o que foi feito neste setor durante o ano:
QUADRO 1 – Processos técnicos
Tipo de documentos
livros
folhetos
separatas
periódicos
artigos de periódicos
recortes de jornal

Quantidade incorporada ao
acervo em 1976
742
860
202
950
2743
335

O quadro 2 mostra os diferentes tipos de fichas e quantidade alfabetada e colocada
nos catálogos:
QUADRO 2 – Fichas acrescida aos catálogos da biblioteca
Tipos de fichas
matriz
tombo
autor
título
assunto
série
empréstimo
Total

Quantidade incorporada aos
catálogos
742
742
3699
742
6172
429
1484
14010

Nem todo o material adquirido pela biblioteca neste ano foi devidamente
classificado e arquivado.
A aquisição de documentos pode ser de três maneiras: doação, permuta e compra.
O quadro 3 mostra o tipo de documento e quantidade adquirida durante o ano de
1976.
QUADRO 3 – Aquisição de documentos
Tipo de documentos
livros
folhetos
separatas
teses
microfichas
mapas
catálogos
periódicos

Quantidade
1274
730
1505
10
30
24
103
1062

2. SERVIÇO DE CIRCULAÇÃO E EMPRÉSTIMO
Este é um dos setores bem desenvolvidos na Biblioteca do IPEF, já que ela atende
aos alunos de graduação e pós-graduação, professores, técnicos de empresas filiadas ou não
ao instituto, sendo que a biblioteca empresta libros a domicílio e também para consulta
local.
Em 1976 a Biblioteca atendeu a 3312 leitores.
O gráfico 1 mostra a variação destas consultas durante os meses do ano. Nota-se que
no período de férias há um ligeiro decréscimo nas consultas, sendo que em fevereiro e julho
há o menor número, enquanto que em junho e novembro, fins de semestre há uma maior
procura da Biblioteca.
GRAFICO 1 – Estatística de empréstimo e consultas
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3. CORRESPONDÊNCIA
A Biblioteca mantém correspondência freqüente com instituições de ensino e
pesquisa ligadas ao setor florestal, nas mais diferentes regiões do mundo. É através deste
intercâmbio que a Biblioteca consegue a maior parte de suas publicações.
O quadro 4 mostra os tipos de correspondência e quantidade remetida no ano de
1976.

QUADRO 4 – Correspondência expedida
Tipo
cartas – ofícios
recibos
cartões de pedido
cartões de agradecimento

Quantidade
1448
112
129
99

O serviço de intercâmbio da Biblioteca foi amplamente difundido com a aquisição
de uma fotocopiadora 3M, que possibilitou mais rapidez nos serviços de permuta de
publicações.
QUADRO 5 – Fotocópias
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Total

Meses

Quantidade
4435
2858
6194
4738
4972
7524
4222
34943
4. PUBLICAÇÕES

A Biblioteca classifica, organiza, faz revisão tipográfica e correção das referências
bibliográficas dos trabalhos divulgados através das publicações do IPEF.
O quadro 6 mostra este trabalho:
QUADRO 6 – Publicações do IPEF
Nome

Números
editados

Número de
trabalhos

IPEF
IPEF-Biblioteca
Circular técnica

1
9
7

6
7

Número de
referências
bibliogr.
2990
-

5. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
5.1 – Bibliografias a pedido de leitores
5.1.1 – Cerrado – 21 referências
5.1.2 – Pinus spp – 10 referências
5.1.3 – Eucalyptus spp – 3 referências

Número de
provas
3
-

5.1.4 – Sementes – 16 referências
5.1.5 – Tecnologia da madeira – 19 referências
5.1.6 – Ecologia – 50 referências
5.1.7 – Poluição e desmatamento – 27 referências
5.1.8 – Fitopatologia – 105 referências
5.1.9 – Polinização – 32 referências
5.1.10 – Essências nativas – 20 referências
5.1.11 – Carvão vegetal – 11 referências
5.1.12 – Entomologia florestal – 11 referências
5.1.13 – Auxílio dos trabalhos dos alunos dos cursos de graduação e pósgraduação do Curso de Engenharia Florestal.
5.2 - Teses
A Biblioteca faz correção das referências bibliográficas das teses dos
professores do Departamento de Silvicultura da ESALQ
5.2.1 – Mestrado – Mário Tomazello
5.2.2 – Mestrado – Walter Jark Filho
5.3 – Levantamentos bibliográficos para a USP
5.3.1 – Trabalhos publicados pelos docentes do Departamento de
Silvicultura da ESALQ durante 1975 e 1976
5.3.2 – Relação das pesquisas em andamento no mesmo período.
6. SERVIÇO DE EXTENSÃO
6.1 – Semana Nacional da Biblioteca
A biblioteca participou das comemorações da Semana Nacional da biblioteca
em Piracicaba (12 a 19 de março) com a publicação dos trabalhos:
- Folheto de divulgação do uso da biblioteca
- Diretório das Bibliotecas de Piracicaba (em colaboração)
Semana.

A bibliotecária exerceu a função de secretária na Comissão Organizada da

6.2 – GTCA/SP
As Bibliotecas Agrícolas e de Ciências Afins participam de um grupo de
trabalho neste setor, subvencionado à Associação Paulista de Bibliotecários.
O Grupo faz reuniões mensais em São Paulo para discussão e debate de
assuntos referentes ao setor.
As bibiliotecárias da ESALQ publicaram em 1976 o trabalho: TESES
EXISTENTES NAS BIBLIOTECAS DO CTCA/SP.
6.3 – Pesquisa biliográfica

A bibliotecária participa como docente na disciplina Redação Técnica e Uso
da Biblioteca ministrada aos alunos do Curso de Pós-Graduação da ESALQ, dando aulas
sobre o Sistema Unitermo de Indexação Coordenada e Noções de Organização de
Arquivos.
Ministrou também:

Engenharia Florestal

6.3.1 – aula para o 1º semestre do Curso de Engenharia Florestal
6.3.2 – aula para o 5º semestre do Curso de Engenharia Florestal
6.3.3. – aula para o 1º semestre do Curso de Pós-Graduação em
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